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Zaak A 2020/1- Masseus en consoorten/Belgische Staat 

 A 2020/1/4 

 Vertaling  

 

Conclusie van de Advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof 

 

In de zaak van: 

 

1. John MASSEUS, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
2. Taha BOUZOUMITA, wonende te 1180 Ukken, rue des Cottages 122; 
3. Mohamed HACHHACHE, wonende te 1030 Brussel, Square Apollo 1 bus 17; 
4. Nicolas SERVAIS, momenteel in hechtenis in de penitentiaire inrichting van Ittre; 
5. Joël VAN WYMEERSCH, momenteel in hechtenis in de penitentiaire inrichting van Ittre; 
6. Steven GRASSI, momenteel in hechtenis in de penitentiaire inrichting van Nijvel; 
7. Thierry CHAINEUX, wonende te 1080 Brussel, Leopold II-laan 79 bus 2; 
8. Nordine ANTAR, wonende te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 40; 
9. Bouamar BELHADJ, momenteel in hechtenis in de penitentiaire inrichting van Bergen; 
 
Eisende partij in het geding voor het Hof van Beroep te Brussel, 
Vertegenwoordigd door Meester Justine WAYNTRAUB, advocate aan de balie van Nijvel, wier 
kantoor gelegen is te Rixensart, Beau Site, 1ère Avenue, 52, alwaar domicilie is gekozen, 
 
10. Youssef AARAB, wonende te 7340 Colfontaine, rue des Paturages 85; 
11. Zakaria AARAB, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Nijvel; 
12. Alain DE ROUCK, wonende te 1330 Rixensart, avenue Georges Machal, 
8/103; 
13. Abdelhakim EL JATTARI, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
14. Vahagn SMBAWAN, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
15. Cyril DETRY, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
16. Khalid HALUI, wonende te 1090 Bruxelles, Mail du Topweg 15; 
 
Eisende partij in het geding voor het Hof van Beroep te Brussel, 
Vertegenwoordigd door Meester Marko OBRADOVIC, advocaat aan de balie van Waals-Brabant, wier 
kantoor gelegen is te Nijvel, rue de Charleroi 2, alwaar domicilie is gekozen, 
 
17. Nicolas BEYAERT, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
18. Germain MAYOMBE, wonende te 1070 Anderlecht, Rabelaisstraat 1/0007;  
 
Eisende partij in het geding voor het Hof van Beroep te Brussel, 
Vertegenwoordigd door Meester Florence MOUFFE, advocate aan de balie van Waals-Brabant, wier 
kantoor gelegen is te Rixensart, avenue de Mérode 41, alwaar domicilie is gekozen, 
 
19. Ridouan AU, wonende te 1120 Neder-Over-Heembeek, Val Maria, 2/2; 
20. Sedki ARFA, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
21. Kenan AYDOGAN, momenteel verblijvend in het opvanghuis "les Quatre-vents" in Nijvel; 
22. Olivier BRUYERE, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut; 
23. Jean-Frangois CARON, wonende te L370 Jodoigne, rue Longue t57 i 
24. Christophe COLENS, wonende te 1150 Bruxelles, Raketlaan 15; 
25. Nordine El MARlNI, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
26. Orlando LEBLOND, momenteel in hechtenis in de gevangenis van Ittre; 
27. Gaëtano LlSl, wonende te 5200 Châtelet, Grand rue 6; 
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28. Vincenzo MORETTI, wonende te 60L0 Couillet, route de Châtelet 455; 

 

tegen 

 

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, wiens kantoren gelegen 

zijn te 1000 Brussel, Waterloolaan 115, 

 

geïntimeerde partij in het geding voor het Hof van Beroep te Brussel, 

 

vertegenwoordigd door Meester Bernard RENSON, advocaat aan de balie van Brussel, wier kantoor 

gelegen is te Brussel, Pater Eudore Devroyestraat 47. 

 

I.  Procedure voor het Hof 

 

1. Een prejudiciële vraag, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 2 juni 2020 

(2018/AR/1653), is aanhangig bij het Hof. 

 

II. Feiten en antecedenten van het geding 

 

2. Uit de beslissing waarin de prejudiciële vraag wordt gesteld, blijkt dat het oorspronkelijk 

voorwerp van het bij de verwijzende rechter aanhangige geschil, een verzet betreft van de Belgische 

Staat tegen de aan beslag voorafgaande bevelen die door de eisende partijen werden betekend om 

dwangsommen in te vorderen 

 

3. In zijn arrest onthult de verwijzende rechter geen details over de procedure waarbij de 

dwangsommen werden uitgesproken. Men lijkt echter in aanmerking te moeten nemen: 

 

- dat de dwangsommen oorspronkelijk per beschikkingen in kort geding werden uitgesproken;  

- dat deze beschikkingen uitvoerbaar bij voorraad waren; 

- dat ze aan de Belgische Staat werden betekend; 

- dat laatstgenoemde in beroep ging; 

- dat het Hof van Beroep te Brussel, met een arrest van 26 april 2017, in de termen van de 

prejudiciële vraag als dusdanig, “het principe van de dwangsom heeft bevestigd maar het bedrag en 

de modaliteiten ervan heeft gewijzigd en een maximum heeft bepaald”; 

- dat dit arrest van 26 april 2017 werd gewijzigd met een arrest van 2 juni 2017; 

- dat het arrest van 26 april 2017 niet aan de Belgische Staat werd betekend. 

 

4. Uit het arrest van de verwijzende rechter blijkt eveneens dat de van een dwangsom voorziene 

veroordeling zonder voorwerp kwam te vallen toen het arrest van 26 april 2017 werd uitgesproken. 

Dit verklaart waarom de Belgische Staat in het arrest van 26 april 2017 is berust, evenals de niet-

betekening ervan door appelanten aangezien geen enkele dwangsom meer verschuldigd kon zijn na 

deze uitspraak. 

 

Wat het verzet tegen beslag betreft, blijkt uit het arrest van de verwijzende rechter dat het 

oorspronkelijke geding een verzet betrof tegen de bevelen die betekend werden om de krachtens de 

beschikkingen in kort geding verschuldigde dwangsommen in te vorderen. De Staat verzocht 

nietigverklaring van de bevelen; de appellanten eisten dat ze door de beslagrechter zouden worden 

bekrachtigd.  
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De wederwaardigheden van het hoofdgeding, in het bijzonder de herziening van de 

dwangsomveroordeling door het arrest van 26 april 2017, hebben appellanten, die aan de oorsprong 

van het beslag lagen, ertoe geleid het voorwerp van het geschil te wijzigen.    

 

Er kon immers geen sprake meer zijn van bekrachtiging van de bevelen die tot doel hadden de 

dwangsommen uit te voeren zoals uitgesproken in de beschikkingen in kort geding, aangezien deze 

beschikkingen, wat de dwangsomveroordeling betreft, waren herzien door het arrest van 26 april 

2017.  

 

Appellanten hebben de rechter bijgevolg verzocht de Belgische Staat te veroordelen tot betaling van 

de verschuldigde dwangsommen, ingevolge de niet-uitvoering van de veroordelingen opgelegd door 

de beschikkingen in kort geding, maar wel volgens de modaliteiten voorzien door het arrest van 26 

april 2017.  

 

5. De verwijzende rechter aanvaardt, op basis van het arrest van het Hof van 20 april 2010 (A 

2009/1), dat de dwangsom verschuldigd kan zijn voor de periode na het arrest van 26 april 2017, 

volgens de hierin bepaalde modaliteiten, maar stelt zich vragen over de mogelijke gevolgen van de 

niet-betekening van het arrest dat de dwangsom wijzigt.  

 

Hij legt het Hof dan ook een prejudiciële vraag voor, die luidt als volgt:  

 

“Wanneer de rechter in eerste aanleg de hoofdveroordeling die hij heeft uitgesproken voorzien heeft 

van een dwangsom, zijn beslissing uitvoerbaar bij voorraad is, deze beslissing werd betekend, de 
rechter in hoger beroep het principe van een dwangsom heeft bevestigd maar het bedrag en de 
modaliteiten ervan heeft gewijzigd en een maximum heeft bepaald, houdt dan de bepaling van 
artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de dwangsom in dat de in hoger beroep 
gewezen beslissing moet worden betekend aan de veroordeelde partij opdat de dwangsommen die 
voorafgaand aan deze beslissing zijn verbeurd, verschuldigd zouden zijn volgens de daarin bepaalde 
modaliteiten, indien: 
 

-  enerzijds, de hoofdveroordeling niet meer uitvoerbaar was op het ogenblik dat de beslissing van 
het Hof van Beroep werd uitgesproken omdat de situatie die aanleiding had gegeven tot de 
hoofdveroordeling niet meer bestaat; 

 
- anderzijds, de veroordeelde partij heeft ingestemd met de beslissing van het Hof van Beroep door 

aan de tegenpartij mede te delen dat zij ervan afzag een cassatieberoep in te stellen en dat het 
niet nodig was haar de beslissing in hoger beroep te betekenen?” 

 

 

III. Onderzoek 

 

A) Ontvankelijkheid  

 

6. De prejudiciële vraag lijkt me ontvankelijk, wat overigens niet door de partijen wordt betwist. 

 

B) Ten gronde 

 

7. Het antwoord op de vraag van de verwijzende rechter staat reeds in het arrest van het Hof van 20 

april 2010, gewezen in zaak A 2009/1. 
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In dit arrest heeft het Hof voor recht verklaart dat artikels 1 en 3 van de Eenvormige Wet 

betreffende de dwangsommen als volgt dienen te worden uitgelegd: “(i)ndien de rechter in hoger 

beroep de in eerste aanleg uitgesproken hoofdveroordeling gedeeltelijk bekrachtigd en de in eerste 

aanleg opgelegde dwangsom wijzigt en aldus  heeft te gelden als de rechter die de dwangsom heeft 

opgelegd, kan een dwangsom worden verbeurd in de periode tussen de betekening van de 

uitvoerbare beslissing van de rechter in eerste aanleg en de betekening van de beslissing in hoger 

beroep, mits onmiskenbaar duidelijk is dat de rechter in hoger beroep een dwangsom in stand heeft 

gehouden voor dit gedeelte van de in eerste aanleg uitgesproken hoofdveroordeling”. 

 

Zoals de verwijzende rechter terecht heeft gesteld, houdt dit beschikkende gedeelte in dat de 

dwangsom verschuldigd kan zijn voor feiten die plaatsvonden tussen de betekening van de beslissing 

van de eerste rechter en de herziening van deze beslissing door de rechter in hoger beroep.  

 

Het bepaalt voor het overige niet of deze dwangsom verschuldigd is volgens de modaliteiten 

voorzien door de eerste rechter of de rechter in hoger beroep, noch, in het laatste geval, of de 

beslissing van de rechter in hoger beroep dient te worden betekend om van toepassing te kunnen 

zijn op de dwangsommen die voor de herziening verbeurd waren.  

 

8. In datzelfde arrest van 20 april 2010 heeft het Hof echter gepreciseerd op welke manier deze 

regel concreet moet worden toegepast. 

 

Zo stelt het Hof in punt 13 van zijn arrest dat “wanneer de rechter in hoger beroep de 

hoofdveroordeling (gedeeltelijk) in stand houdt, met betrekking tot de dwangsom het volgende 

geldt: 

- wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom vermindert, is in dat geval de verbeurde 

dwangsom beperkt tot het laagste bedrag, 

- wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom vermeerdert, is in dat geval de dwangsom die 

verbeurd is tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de rechter in eerste aanleg en de 

betekening van de beslissing in hoger beroep, beperkt tot het bedrag van de dwangsom die de 

eerste rechter heeft opgelegd en is de hogere dwangsom slechts verbeurd vanaf de betekening van 

de beslissing in hoger beroep, 

- wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom volledig afwijst, dan is de dwangsom die de 

eerste rechter heeft opgelegd, niet verbeurd”.  

 

Hieruit volgt dat wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom uitgesproken door de eerste 

rechter vermindert, de dwangsom voor de periode voorafgaand aan de herziening wordt berekend 

volgens de modaliteiten opgelegd door de rechter in hoger beroep, zonder dat het daarbij nodig is 

de beslissing van de rechter in hoger beroep te betekenen.  

 

Andersom, wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom vermeerdert, zijn de nieuwe 

modaliteiten niet van toepassing voor de periode voorafgaand aan de betekening van de beslissing 

tot herziening; deze betekening is voorts noodzakelijk om de nieuwe modaliteiten van de 

dwangsommen te kunnen toepassen. 

 

IV. Conclusie 
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9. Ik meen het Hof te kunnen aanbevelen als volgt op de prejudiciële vraag van het Hof van Beroep 

te Brussel te antwoorden. 

 

Artikel 1 van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de dwangsom moet worden uitgelegd in de 

zin dat wanneer de rechter in hoger beroep de door de eerste rechter uitgesproken dwangsom 

vermindert, de beslissing gewezen in hoger beroep niet dient te worden betekend door de 

veroordeelde partij opdat de dwangsommen die voorafgaand aan deze beslissing zijn verbeurd 

volgens de hierin besliste modaliteiten verschuldigd zouden zijn.  

 

 

 

     

         Eerste Advocaat-generaal, 

 

 

 

          
 

 

 

         André HENKES 

         Brussel, 3 november 2020 


